ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1
เรียนวันที่ 18,20,21 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วันเรียน)
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2104-8501 โครงการ (ท.3)

1

(มี 15 คน)

พัก

พัก

พัก

พัก

อ.ธวัชชัย Shopควบคุม
2101-8501 โครงการ (ท.3)

2

(มี 34 คน)

อ.ประดิษฐ์ ย.1
หมายเหตุ วิชาใดมีตารางเรียนซ้าซ้อน ติดต่อฝ่ายวิชาการ ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1
รายวิชาภาคเรียนที่ 5 (ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1)
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบตามรายชื่อเพื่อรับมอบหมายงาน

ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์
แผนกวิชา
พื้นฐาน
ช่างอิเล็กฯ

ช่างไฟฟ้า

ช่างกลโรงงาน

ช่างยนต์

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

จานวนที่
ลงทะเบียน
2

2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

อ.สุวิชาติ ดลประสิทธิ์

2105-2115 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

อ.นวรัฐ สุขสมบุญ

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

อ.คมสัน ข้าเมือง

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2122 อินเตอร์เฟสเบืองต้น

อ.สัญญา แนวทะวิช

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-2119 เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

อ.จิรโรจน์ เลาหโรจนวงศา

ไม่มีคนลงทะเบียน

2105-8501 โครงการ***

อ.สัญญา แนวทะวิช

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2010 การประมาณการติดตังไฟฟ้า

อ.ธวัชชัย วิจันทมุข

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2106 เครื่องปรับอากาศ

อ.โกมล จันทร์หัสดี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2107 ดิจิตอลเบืองต้น

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

ไม่มีคนลงทะเบียน

2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

อ.สุมาลี วงศ์สรรค์

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพืนฐาน

อ.พิษณุ อ่อนศรี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-2011 อบชุบโลหะ

อ.ไพโรจน์ ธาราดล

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด

อ.สุบิน รอดดี

1

2102-2110 ระบบส่งก้าลังเครื่องมือกล

อ.สุบิน รอดดี

ไม่มีคนลงทะเบียน

2102-8501 โครงการ***

อ.พิเชษฐ เพ็งสว่าง

2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์

อ.ประดิษฐ์ จ้าปาเงิน

2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

อ.ศรีบุตร ค้าโมนะ

2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์

อ.ชนนท์ภักค์ ลีทอง

5
3
1
5

2101-9002 งานแก๊สรถยนต์

อ.อานันท์ สุทธิชัย

ไม่มีคนลงทะเบียน

ข้อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

รายชื่อนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนซา้ ภาคฤดูร้อน รอบเรี ยนที่ 1
รายวิชาภาคเรียนที่ 5 เรียนวันที่ 18,20,21 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วันเรียน)
1.วิชา 2104-8501 โครงการ ***เปิ ดเรี ยน 08.30 - 10.45 น. อ.ธวัชชัย
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-13-65450 นายภานุพงศ์ เหลื่อมล ้า

2

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65441 นายธวัชชัย สุดาจันทร์

3

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65442 นายจักรพงศ์ พงศ์สกุล

4

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65443 นายสุพศิน สูงปานเขา

5

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65448 นายสหัสวรรษ ศรี กญ
ั หา

6

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65459 นายกิตธิ ชั พันธ์จาเริญ

7

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65454 นายณัฐวุฒิ สิงห์แม้ ง

8

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65458 นายเอเซีย ปรางค์ทอง

9

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65453 นายจิรวิชญ์ หงษ์อทุ ยั

10

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65447 นายวรวุฒิ สุทธิเลี ้ยง

11

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65438 นายธราเทพ อินทพงษ์

12

ปวช.3/2 ชฟ. เช้ า

59-13-65456 นายสิทธิโชค สุขพาณิชย์

13

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

14

ปวช.3/14 ชฟ. บ่าย.

59-33-65672 นายรัชต์พงษ์ ดีเวียงดลเดช
59-33-65684 นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยมูล

15

ปวช.3/14 ชฟ.ค้ างปี

57-33-63183 นายพงษ์ธร ปิ ยะวงศ์

หมายเหตุ

2.วิชา 2101-8501 โครงการ ***เปิ ดเรี ยน 08.30 - 10.45 น. อ.ประดิษฐ์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/6 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65568 นายดลลัชนัย นาคสุข

2

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65551 นายธนาวุฒิ ศรี นวล

3

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65565 นายวุฒิชยั สืบสิมมา

4

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65570 นายกฤษฎางค์ ธนกุลปัญญา

5

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65736 นายวรธรรม กาฬพิศมัย

6

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65567 นายอิทธิพล วิชาแหลม

7

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65573 นายธนาธิป หมื่นไธสง

8

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65580 นายอภิชาติ ป้อมเรื อง

9

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

59-11-65599 นายธันยกร พุสาโรนา

10

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

59-11-65609 นายปิ่ นพงศ์ โชติรัตน์

หมายเหตุ

2.วิชา 2101-8501 โครงการ ***เปิ ดเรี ยน 08.30 - 10.45 น. อ.ประดิษฐ์
ลาดับ
ระดับชัน้
11 ปวช.3/7 ชย. เช้ า
12

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65606 นายชนินทร์ จันทร์ กระจ่าง
59-11-65586 นายบุณยสิทธิ์ หิตายะธนกิจ

13

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

59-11-65602 นายพงศกร จิโนต๋า

14

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

15

ปวช.3/7 ชย. เช้ า

59-11-65598 นายวิรุฬห์ สุขขีวรรณ
59-11-65589 นายชลสิทธิ์ ไกรอ่า

16

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65636 นายชนินทร์ เทศสวัสดิ์

17

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65628 นายณัฐวุฒิ พรหมสถิตย์

18

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65624 นายนาวิน จิตรมนตรี

19

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65637 นายธีรวัต แพงทรัพย์

20

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65617 นายศตวรรษ คงภักดี

21

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

22

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65620 นายภาสิต พรมแพร
59-11-65625 นายอภิสิทธิ์ แย้ มโสภี

23

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

24

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65627 นายบัณฑิต จันทร์ ถาวร
59-11-65651 นายอติพนั ธิ์ โอสถ

25

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65645 นายภูมิพฒ
ั น์ สีทาหงษ์

26

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65653 นายเจษฎาภรณ์ สาขาจิตร

27

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65649 นายเกรี ยงไกร เจียรมณีชยั

28

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65641 นายปริญญา เอี่ยมลมูล

29

ปวช.3/9 ชย. เช้ า

59-11-65661 นายธนัชชา โชคบัณฑิต

30

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64377 นายธีรภัทร มะณีจร

31

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65747 นายภูวนาท แก้ วนุ้ย

32

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65740 นายนาโชค เจียวเจริญ

33

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65739 นายณัฐพนธ์ นาคยงค์

34

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

59-31-65742 นายธีรกรานต์ คุ้มยิ ้ม

หมายเหตุ

3.วิชา 2000-1503 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/6 ชย. เช้ า
2

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65568 นายดลลัชนัย นาคสุข

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุวิชาติ

58-31-64377 นายธีรภัทร มะณีจร

รับงาน อ.สุวิชาติ

4.วิชา 2102-2105 ลับคมเครื่ องมือตัด
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/4 ชก. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-12-65520 นายกัณฑ์อเนก ผาสุข

หมายเหตุ
รับงาน อ.สุบิน

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-12-65500 นายนปกรณ์ มีสวัสดิ์

หมายเหตุ
รับงาน อ.พิเชษฐ

5.วิชา 2102-8501 โครงการ
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/4 ชก. เช้ า
2

ปวช.3/4 ชก. เช้ า

59-12-65497 นายชัชวาล ประทีปทอง

รับงาน อ.พิเชษฐ

3

ปวช.3/5 ชก. เช้ า

59-12-65534 นายธนบดินทร์ ที่อปุ มา

รับงาน อ.พิเชษฐ

4

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

59-32-65708 นายขัตติยะ สาโรจน์

รับงาน อ.พิเชษฐ

5

ปวช.3/15 ชก. บ่าย.

59-32-65701 นายศุภกร เหมือนแก้ ว

รับงาน อ.พิเชษฐ

6.วิชา 2101-2107 คณิตศาสตร์ ยานยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/6 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65568 นายดลลัชนัย นาคสุข

หมายเหตุ
รับงาน อ.ประดิษฐ์

2

ปวช.3/8 ชย. เช้ า

59-11-65637 นายธีรวัต แพงทรัพย์

รับงาน อ.ประดิษฐ์

3

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64377 นายธีรภัทร มะณีจร

รับงาน อ.ประดิษฐ์

7.วิชา 2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/6 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65568 นายดลลัชนัย นาคสุข

หมายเหตุ
รับงาน อ.ศรี บตุ ร

8.วิชา 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์
ลาดับ
ระดับชัน้
1 ปวช.3/6 ชย. เช้ า

รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน
59-11-65565 นายวุฒิชยั สืบสิมมา

หมายเหตุ
รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

2

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65551 นายธนาวุฒิ ศรี นวล

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

3

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65573 นายธนาธิป หมื่นไธสง

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

4

ปวช.3/6 ชย. เช้ า

59-11-65580 นายอภิชาติ ป้อมเรื อง

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์

5

ปวช.3/16 ชย. บ่าย.

58-31-64377 นายธีรภัทร มะณีจร

รับงาน อ.ชนนท์ภกั ค์
ข้ อมูลวันที่ 3 ก.พ.62

